סטיבן קראמר ,צ׳לן
מהלך חיים
סטיבן קראמר נולד בקופנגגן ,דניה ב־ 1978במשפחה יהודית של המהגרים מקיוב ,אוקראינה.
סבו וו.י .נווואק היה כנר ידוע מישניגן בתזמורת סימפונית אוקראינית בניצוח נתן רכלין .סטיבן
גדל בבית בו נגנים גדולים רבים היו מבקרים לעתים קרובות .סבו התחיל ללמד סטיבן לנגן
בכנור בגיל שלוש.
כשהיה בן חמש סטיבן בחר לו צ׳לו בתור כלי־נגינה עיקרי ולמד עס צ׳לן דני ארלינג בלונדל בנגצסון.
לאחר מכך הוא למד עם חמשה נגנים גדולים ,בעלי פרסום בין־לאומי ,הכנר יהודי מנוחין ,הפסנתרן
והמלחין פיטר נוריס )מוסיקה קמרית( ,בבית ספר של יהודי מנוחין בלונדון ,אנגליה .עם הצ׳לנית
קרין גיאורגיאן )הוכשולע פור מוסיק ,דטמולד ,גרמניה( וגם עם הצ׳לנים בוריס פרגמנטסצ׳יקוב
)ברלין ,גרמניה( ואלכסנדר סינלניקוב ,ירושלים ,ישראל.
הופעות ראשונות של סטיבן עברו בסקנדינביה כשהיה בן־ארבע עשרי והוא ניגן עם תזמורות
פרופסיאונליות כסולן מצליח .סטיבן קראמר למד עס נגנים גדולים וקיבל חנוך מוסיקלי מצוין
מפני שמשפחת־מלכים בדניה שמה לב לילד כשרוני ותמכה לימודיו מגיל צעיר.
בתור מבצע קראמר הופיע עם התזמורות טובות ביותר של אירופה כולל התזמורת הסימפונית
המלכותית הדנית ,התזמורת הסימפונית הלאומית של דניה ,התזמורת הסימפונית של אמסטרדם,
שטאאטסקפלה של דרזדן ,אמדיאוס קווארטט ,אלבן ברג קווארטט ,ובורדין קווארטט .הוא ניגן
עם התזמורות בניצוח המנצחים מפורסמים כגון רוברט רוז׳דסטבנסקי ,יורי טמירכנוב .קורט
מזור ,ברנכרד חייטינג ,נאאמי יארוי ,ומיכאיל יורובסקי.
סטיבן קראמר השתתף בקונקורסים מוסיקליים רבים וזכה בפרסים מרובים ,בתוכם גראנד פרס
של הקרן של יעקוב גאדה ) (1998פרס היוקרה הבין־לאומי של הצ׳לנים  ,פרס של קרן רוזנפלד
לארטיסט ,פרס לכשרון וצדלית זהב בתחרות מוסיקךית ברלינגסקה ,קופנגגן ,דניה ,הפרס לארטיסט
הצעיר המבטיח ביותר של האפיפיאור יוהן פאול השני בפסטיבל אורביאיטו מוסיקה ,איטליה.
נוסף להופעות בקונצרטים קראמר מלמד מוסיקה בבית הספר המיוחד של טיאוריה של כלי מיתר
בפילדלפיה ,ארצות הברית ומשתדל לעזור בחנוך מוסיקלי של ילדי המהגרים מברית המועצות
לשעבר וילדים חולים.
קראמר היגר לארצות הברית בשנת  2010והתישב באזור פילדלפיה ,אבל ממשיך להופיע גם
באירופה תקופות.
ב־ 2012-13קראמר הופיע בפעם הראשונה במרכז קימל שבפילדלפיה וניגן בווראיזן חול ופרלמן
טיאטר.
בעונה 2014-15.סטיבן קראמר עומד להופיע בתור סולן ומוסיקאי קמרי בבארנס פאונדיישן
בפילדלפיה ובמרכז לינקולן בניו יורק .יש לו גם הזמנות להופיע במספר ארצות בסקנדינביה
ומרכז אירופה.

